PRZEDSIĘB|ORSTWO REMONTOW
ULlc l MosToW s,A,
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką

Nasz znak: PRUiMlWo

PRUIM s.A. GLlWlcE :
1

-5?o / vw/żaLs

Gliwice, dnia 20.08.2015

r,

REFERENCJE
LIDER rIR

2011

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w lM-1o0 Gliwice

Zarząd:

tel.:

32 ż70 40 00
32 2,70 40 04
32 2'70 40 06

fax:
DziaĘ:

Księgowość270

40 01

Przygotowanie

Produkcji

ż70 40 02

Magazyn

270 40 09

NIP:

ó31-22-71-9l8

ul. Nad Bytomką 1 potwierdza , że Zakład Usługowy Wielobranżowy Jacek.Pikufo z siedzibą w

Trachach przy ulicy Raciborskiej 82, w miesiącach od wrześniado października 2014r.
wybudował kanalizację deszczową w ramach zadania p.t. "Budowa ulicy Gimnazjalne
odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sośnicowicach".

Zakres przedmiotowy prac obejmował budowę kanałów
Dn 6O0PP K2-KAN o długości85,11mb,

www.pruim.gliwice.pl

Dn 500PP K2-KAN o długości9ż,ż5mb,

f{Rzetelni

Dn 400PP K2-KAN o długości295,15mb,
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Dn 300PP K2-KAN o długości208,75mb,

Oferujemv usługi
w zakresie:

x 12kpl., studnie rewizyjne betonowe
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Na kanale

cERTYf.{A,

. budowy dróg

i ulic

wraz z chodnikami,
asfaltobetonowych

Posadowiono

drogowych

i

podłączono

dwa osadniki zawiesiny

mineralnej:

Wzdłużdrogi DW919 wykonano:

-

przepust

z rur żelbetonowych WIPRO

Dn60O na długości30,0mb wraz

z

przyczółkami

z

przyczółkami

żelbetonowymi, na ławie betonowej w otulinie betonowej,

. niwelacji

i zagospodarowania
tefenu
, budowy

x 10kpl., studnię rewizyjną Otmo betonową x

płytamiażurowymiiumocniono rów melioracyjny płytamiażurowymi na długości15omb.

dróg i ulic
dróg i ulic

betonowych

Wybudowano dwa wyloty kanału do istniejącego rowu melioracyjnego umocnione

. remontów bieżących
. ozmkowania poziomego

atm
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OZM-K30/3ffi-7,0 (7,0m3) x 1szt. oraz OZM-K3O/400-8,0 (8,0m3) x 1szt.

i konserwacji

sygnalizacji świetlnych,
znaków i tablic

deszczowym zabudowano studnie rewizyjne

1kpl. oraz 22 wpusĘ deszczowe 0SOO-

. frezowanie nawierzchni
. budowy

deszczowych

w średnicach:

REGON: 276796918
drogi@pruim.gliwice.pl

jwrazz

kaaalizacji

i przepustów

-

przepust

z rur

żelbetonowych W|PRO Dn600 na długości7,0mb wraz

żelbetonowymi, na ławie betonowej w otulinie betonowej.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w

Gliwicach,
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2010 - SREBR/Iy oRzEŁ
2011 - ZŁOTY ORZEŁ

UłoŻono nawierzchnię z kostki granitowej nieregutarnej na podsypce cementowo
piaskowej o pow. 15m2.

-

Wa rtoŚĆ zrealizowanych robót wyniosfa: 370.458,58pLN netto/ 455.664,05pLN
brutto.

Firma wYPosaŻona jest w profesjonałny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników.

Prace PrzebiegaĘ sprawnie, fachowo, rzetelnie

i

terminowo. RoboĘ zostaly wykonane

w sPosób naleŻyty oraz zgodnie z zasadamisztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Kopie:

WO,a/a.

